
6.B
Zadání úkolů: 25.-29.5.2020

Český jazyk
Nové učivo – Určování vět hlavních a vedlejších, grafické znázorňování souvětí
Zápis rozešlu na e-maily, čtěte také učebnici str. 81 – 83 a přehled učiva str. 6- 7 v PS.
V PS str. 44, cvičení 1 – doplňte čárky, str. 41, cvičení 1 – zakreslete do rámečků grafy souvětí
– pouze prvních pět.
Ofoťte a zašlete na můj e-mail do 1.6.

Český jazyk nápravný
PS str. 40/3 – doplníte věty tak, aby vznikla souvětí (pozor na čárky).
PS str. 43/3 – spojíte věty jednoduché v souvětí pomocí vhodných spojovacích výrazů 
(spojovací výraz může stát i na začátku). Souvětí přepište do sešitu. Obě cvičení ofoťte a 
pošlete do 1.6. na můj e-mail.

Matematika
😊 Nejmenší společný násobek 

Pročti si látku v učebnici strana 92-93. Najdeš tam vyřešené příklady 1, 2, 3. Příklady si přepiš do 
sešitu. Pro dobré počtáře další příklady na procvičení i s řešením pošlu na emailové adresy. Na novou 
látku se můžeš podívat v následujícím videu,
https://www.youtube.com/watch?v=Z_iS5Wt3rqo&t=57s

Kdo si ještě není jistý rozkladem čísel na prvočísla, zopakuj si dle videa, 

https://www.youtube.com/watch?v=94dBCk-lAbs&t=27s

😊 Střední příčky trojúhelníku a těžnice trojúhelníku

Látku si přečti v učebnici na straně 105-107. Narýsuj cvičení 105/3, 107/4 a pošli mi ke kontrole. 

Konzultace a online vyučování na messengeru ve třídních skupinách dle rozvrhu žáků. V online 
vyučování společně splníme zadaná cvičení. Dotazy na telefonním čísle 603 324 111 nebo na emailu 
petrapolaskova111@gmail.com  .   

Fyzika
Síla - jednotka, rýsování a měření síly. Prostuduj si text uložený zde: 
https://www.uschovna.cz/zasilka/YMYVJBIDG24AW68E-3DP/. Také zhlédni videa ZŠ 
Havlíčkova: https://www.youtube.com/watch?v=c1vRtqrnzqU a https://www.youtube.com/
watch?v=UgjMbvR8sjg. Uvidíš, jak se rýsuje a měří síla. Uvedené postupy si zkus sám 
vyzkoušet. Neustále si také procvičuj základní fyzikální veličiny formou dříve zaslaných 
didaktických her. 

Informatika
Práce s informacemi, viz. fyzika. Termín splnění úkolů: pondělí 1. 6. do 10 hodin.
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Anglický jazyk
- naučte se slovíčka na téma Food podle učebnice str. 44/1a nebo, podle slovníčku v PS str. 
83/4A Food and drink a procvičujte si v Quizletu online
- opakujte si slovesa v minulém čase podle učebnice, pracovního sešitu a Quizletu online
- zopakujte si minulý čas také online v programu www.alfbook.cz – na našich stránkách si 
prostudujte, jak se do programu přihlásit (k přihlášení stačí univerzální kód: ucimesedoma, 
vyberte 6. ročník, Anglický jazyk, Project 2, Unit 3C, D Holidays) 
- procvičujte si otázky v minulém čase
1. trénujte otázky v Quizletu online
2. vypracujte cvičení v PS str. 31/4 – vytvořte otázky Did you...? podle příkladu a s danými 
slovesy a odpovězte pravdivě podle obrázků – Yes, I did. nebo No, I didn't.
3. vypracujte poslechové cvičení v PS str. 33/5 – poslechněte si, jak Adrian mluví o své 
dovolené a do tabulky doplňte, jestli všechny uvedené aktivity na dovolené dělal nebo ne; 
označte je YES nebo NO (věty pod tabulkou nepište)
Zadané úkoly posílejte na e-mail anglictina.scholaviva@gmail.com nebo na WhatsApp (stačí 
i jen fotka). Pokud si v Quizletu nebo v Alfbooku vyzkoušíte test nebo jiné cvičení s 
vyhodnocením, pošlete printscreen nebo fotku na e-mail nebo na WhatsApp také. Odkazy na 
všechny online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v rubrice 
Domácí úkoly a testy 6. B. Opakujte si také témata v kategorii 6. ročník.

Dějepis 
Učebnice str.105 -108 –rozdělte si látku opět na dvakrát, abyste toho neměli naráz moc.  
Nejdříve si postupně přečtěte „Ovládnutí Itálie“ a „Punské války“ a na str. 108 „Ovládnutí 
Makedonie a Řecka“. Souběžně nebo potom, jak se vám to bude hodit, si najdete 
v prezentaci „Řím bojuje za ovládnutí Itálie“, „ Punské války“ a „Rozloha Říma“ –toto učivo je 
zde přehledné a dobře se to podle toho naučíte. Počítejte zase s testem na toto učivo, ale až 
příští týden. Zápis na tuto látku vám opět pošlu. Látku si procvičíte v PS str. 42 a na str. 43 
cvičení 11 a 12. Tyto stránky mi pošlete mailem pro kontrolu. Prezentaci o Římu zde ještě 
nechávám. Procházejte si ji vždy podle učiva. 

Zeměpis
Učebnice str.36 – 39. Přečtěte si všechno o počasí, co všechno k počasí patří až po stranu 39. 
Prohlédněte si pozorně obrázky, abyste si látku lépe zapamatovali. Nejpozději v úterý vám 
pošlu zápis z této látky. Látku si procvičíte ve cvičeních v PS na str. 20 a 21. Vypracované 
stránky mi pošlete ke kontrole. Kdo si s něčím nebude vědět rady, tak počká na konec týdne, 
pošlu vypracované stránky k doplnění.

Přírodopis
Učivo:Dvoukřídlí, učebnice str. 102-103 
Zpracované učivo a prezentace bude zaslána na vaše e-mail adresy. Před splněním úkolu si 
přečtěte zápis učiva, prohlédněte si prezentaci i obrázky  v učebnici,ať se vám v kvízu daří.
Termín splnění úkolů 29.květen - prosím o zaslání výsledků z úkolů na moji e-mail adresu, 
děkuji.
Úkol  č. 1 online procvičování  Dvoukřídlí:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1964

http://www.scholaviva.wordpress.com/
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Úkol č.2: Hádanka pro chytré hlavičky - Který druh hmyzu se skrývá pod písmeny 
A,B,C,D,E? Když si nevíš rady, otevři učebnici a hledej:
Hmyz A pečuje o hmyz B, protože od něj získává sladkou šťávu.
Hmyz D patří do řádu síťokřídlí.
E umí skákat.
Hmyz A chrání B před C.
Larvy hmyzu D si rády pochutnávají na A.
E je parazit a může být přenašeč moru.
A patří do stejné skupiny jako včely a vosy.
C vypouští v ohrožení zapáchající tekutinu.

Minulý týden jsme se seznámili krátce se životem včel. Přidávám pár informací o tomto velmi
užitečném, ale velmi ohroženém druhu:
20. květen = Světový den včel. Souvisí to s narozením slovinského včelaře Antona Janši 
(1734–1773), který působil ve Vídni a je považován za zakladatele moderního včelařství. 
Přednášky, které o včelařství pořádal, prý navštěvovala i Marie Terezie. Včela medonosná 
byla vědci vyhlášena nejdůležitějším organismem na světě – bez ní nemá lidstvo šanci přežít. 
Přesto, že létáme do vesmíru nebo transplantujeme orgány, včely nahradit neumíme. Albert 
Einstein prý řekl, že kdyby včelstvo vymřelo, lidstvo by jej následovalo za čtyři roky. A ačkoli 
se tato věta v žádných z písemností po slavném fyzikovi nezachovala, není tedy jisté, zda ji 
vůbec řekl, její poselství by nám uniknout nemělo.Na opylení včelami je totiž závislá většina 
druhů rostlin (přes 80 %).  Všichni můžeme přispět k tomu, aby bylo včelám lépe. Stačí dávat 
ven misku s vodou, hlavně na jaře nesekat trávník, dokud v něm něco kvete, vysazovat více 
druhů květin vedle sebe. Pokračování příští týden.
Zajímavý odkaz: Včely: https://www.youtube.com/watch?v=Z5wm2Me4w-Q

Volitelný předmět Anglický jazyk - konverzace
Poslouchejte anglická videa, trénujte poslechové schopnosti.
 
Volitelný předmět Domácnost
Téma: Léčivé byliny
Prohlédni si odkazy o využití a zajímavostech:
Kopřiva: https://www.youtube.com/watch?v=WcA7-GCP8Q8
Pampeliška: https://www.youtube.com/watch?v=GOdkTEOzrA0
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